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ജീവിതനൗക

ഒന്നിലധികം ആളുകൾ േചർന്നു് കപ്പക്കൃഷി നട�
ത്താറുണ്ടു്. ചിലേപ്പാൾ കള്ളേനാട്ടടിക്കുകയും. പേക്ഷ,
ഒരു േജായിന്റ ് േസ്റ്റാക്ക് കമ്പനി കഥെയഴുതുകെയ�
ന്നുള്ളതു് തികച്ചും അസാധാരണമാണു്. അങ്ങ�
െനയുണ്ടാകുന്ന കലാവസ്തു വിശ്വാമിത്രസൃഷ്ടിയാ�
യിരിക്കുന്നതും അത്ഭുതത്തിന്നവകാശമില്ല. ‘നല്ല
തങ്ക’െയന്ന കലാൈവകൃതെത്ത പടച്ചുവിട്ട െക. &
െക. െപ്രാഡക്ഷൻസ് സാഹിത്യരംഗത്തിേലക്കു
പ്രേവശിച്ചതിെന്റ പ്രഥമസന്താനമാണു് “ജീവിത�
നൗക”യുെട കഥെയന്നു് അവർ അഭിമാനിക്കുന്നു.
കഥയിെല ൈവകല്യങ്ങെളപ്പറ്റി ഇനി എടുെത്തടു�
ത്തു പറയുന്നതു് അസംഗതമാെണങ്കിലും ‘ജീവിത�
നൗക’ ഒരു കലാസൃഷ്ടിയാെണന്ന ദുഷ്  പ്രചരണം
ശക്തിമത്തായിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് ചിലെതല്ലാം ചൂ�
ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുെവന്നുമാത്രം. ഈ കമ്പനിയിൽ�
നിന്നു് കൽപാന്തകാലേത്താളം ഒരു നല്ല ചിത്രം പ്ര�
തീക്ഷിേക്കണ്ടതിെല്ലന്നു് െതളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഒരു
നല്ല സിനിമാകഥെയപ്പറ്റി ചില അടിസ്ഥാനതത്ത്വ�
ങ്ങെളങ്കിലും മറ്റു് ഉൽപാദകർ മനസ്സിലാക്കുെമന്നു്
വിശ്വസിച്ചാണു് ഇത്രയും എഴുതുന്നതു്. ഏതു സിനി�
മാകഥയുേടയും ഗുണം സ്ഥിതി െചയ്യുന്നതു്, അതി�
െന്റ സ്വാഭാവികതയിലാണു്. ജീവിതനൗകയിെല
കഥയാെണങ്കിൽ പണഭ്രാന്തുെകാണ്ടു് മത്തുപിടി�
ച്ച ഒരു വിദ്യാവിഹീനെന്റ ബുദ്ധിശൂന്യമായ മസ്തിഷ്ക�
ത്തിൽമാത്രം സംഭവിക്കുന്നതാണു്. ഈ ചിത്രം

ജീവിതനൗകയുെട ഒരു േപാസ്റ്റർ.

നല്ലെതന്നു് വിശ്വസിക്കുന്നവേരാടു് വിനയപൂർവ്വം
ഒന്നുരണ്ടു േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിച്ചുെകാള്ളെട്ട. ഈ
ചിത്രത്തിെല ജന്മിെയ ഏതുരാജ്യത്തുനിന്നു് ഇറക്കു�
മതിെചയ്തതാണു്? പത്തുപന്ത്രണ്ടു വർഷക്കാലത്തി�
നിടയിൽ അറുപതുവയസ്സായി പല്ലുംെകാഴിഞ്ഞു്
ഒരു സത്വത്തിനു് രൂപേഭദം ഭവിക്കുന്നിെല്ലന്നതു
േപാകെട്ട. അതു് ചലച്ചിേത്രാല്പാദനത്തിെന്റ ബാ�
ലപാഠെമങ്കിലും അറിവില്ലാത്തവരിൽനിന്നു് പ്രതീ�
ക്ഷിേക്കണ്ടതല്ല. പേക്ഷ, അയാേളതു ജാതിയാണു്?
േകരളത്തിലുള്ള എന്തിേനാെടങ്കിലും അയാൾക്കു്
വിദൂരമായ സാദൃശ്യെമങ്കിലുമുേണ്ടാ? അയാൾ ജീ�
വിച്ച കാലേമതു്? സൂരിനമ്പൂതിരിപ്പാടിെനേപ്പാെല
സംബന്ധത്തിനിറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ജന്മിയാ�
െണന്നു് സങ്കല്പിക്കാം. ഒരു അമ്പതുെകാല്ലംമുമ്പു്
അയാൾ ജീവിച്ചിരുന്നുെവന്നും സമ്മതിച്ചുെകാടു�
ക്കുക. എന്നാൽതെന്ന ജുബ്ബായുമിട്ടു തലമുടി പെറ്റ�
െവട്ടിയ ഒരു മാേനജേരയും ആ മാേനജർക്കു് ഒരു
ഫിലിം സ്റ്റുഡിേയാേപാലെത്ത ഓഫീസും എങ്ങെന
ഉണ്ടാകാനാണു്? ഇെതാന്നും േപാെരങ്കിൽ അയാ�
ളുെട ഭാര്യ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം സാരിയും! േപാ�
െരങ്കിൽ മാേനജർക്കു ബുഷ്ഷർട്ടും േവണ്ടതിലധിക�
മുണ്ടു്. ഇടെയ്ക്കാന്നു പറയെട്ട. ശ്രീ. െസബാസ്റ്റ്യെന്റ
കലാപരിശ്രമങ്ങളിൽ സ്തുത്യർഹമായ ഒരു വിജയ�
മാണു് ആ മാേനജരുെട ചിത്രീകരണം. ഓവറാക്ട്
െചയ്യാതിരിക്കുക എന്ന ഒെരാറ്റതത്ത്വം മൂലമാണു്
അേദ്ദഹത്തിനു് വിജയം സിദ്ധിച്ചതും. പേക്ഷ, കഥ�
യുെട ൈവകല്യം അേദ്ദഹത്തിെന്റ േജാലി അതി�
ദുഷ്കരമാക്കിത്തീർത്തു. ഒരു പുഴുവിെനേപ്പാലെത്ത
ഭർത്താവുേപാലും ഭാര്യെയ ചുട്ടുകരിക്കുന്ന സന്ദർഭ�
ങ്ങൾ ഡസൻകണക്കിനു് െകാണ്ടുവന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടും
ആ മനുഷ്യെന അനങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാത്ത കഥ�
യിൽ ഒരു നടൻ എന്തുെചയും? അതിെനന്താണു്
കുറ്റെമന്നു് േചാദിക്കുന്നവർ ഉണ്ടാേയക്കാം. വിഷമം
ഇത്രേയയുള്ളൂ. ജന്മി ഒരു സിംബലാെണങ്കിൽ മാ�
േനജർ ഒരു കാരിേക്കച്ചറുമാണു്. ഇതു രണ്ടും ഒരു
സിനിമക്കഥയ്ക്കു് േചർന്നതല്ല. കാരണം ഒരൗൺ�
സ് തലേച്ചാെറങ്കിലുമുള്ള കാഴ്ചക്കാരൻ അവരുെട
അസ്തിത്വത്തിെന്റ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ വിശ്വസി�
ക്കാൻ വയ്യ എന്നതുതെന്ന. ഇക്കാര്യത്തിൽ ചി�
ത്രത്തിെന്റ ഉൽപാദകൻ എേന്നാടു് തികച്ചും േയാ�
ജിക്കുെമന്നു് എനിക്കറിയാം. പിെന്ന എന്തിനാണു്
അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന പടച്ചുവിട്ടെതന്നേല്ല? കാരണമു�
ണ്ടു്. ബഹുജനങ്ങളുെട ബുദ്ധിയിൽ അേദ്ദഹത്തിനു്
വിശ്വാസമില്ല. (ജീവിതനൗകെയപ്പറ്റി െപാതുേവയു�
ള്ള അഭിപ്രായം േകട്ടതിനുേശഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ
ഞാനും അേദ്ദഹേത്താടു േയാജിക്കുന്നുണ്ടു്.) ഇങ്ങ�
െന അർദ്ധമനുഷ്യരും അർദ്ധമൃഗങ്ങളുമായ ടിക്കറ്റു�
കാർക്കുേവണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കലാസൃഷ്ടിയും
എല്ലാകാര്യങ്ങളും അതിമാത്രയിലും അതിശേയാ�
ക്തിയിലും െകാടുത്താൽ മാത്രേമ ഫലിക്കൂ എന്ന
കച്ചവടബുദ്ധിയാണു് അേദ്ദഹെത്തെക്കാണ്ടിതു െച�
യ്യിച്ചതു്. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണു് ഒരു ചരിത്രകാ�
ലഘട്ടം മുഴുവനും േസാമൻ ഉേദ്യാഗമില്ലാെത നട�
ത്തിച്ചതും അത്രയും കാലം മുഴുവനും േസാമെന്റ ഭാ�
ര്യെയ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത
രീതിയിൽ പീഡിപ്പിച്ചതും. കള്ളേക്കസുണ്ടാക്കാൻ
ഇത്ര എളുപ്പമാെണങ്കിൽ ഫിലിം നിർമ്മാണെത്ത�
ക്കാൾ എത്രേയാ ആദായകരമായ ഏർപ്പാടാണ�
െതന്നു േതാന്നിേപ്പാകുന്നു.

നല്ലതങ്കയുെട േപാസ്റ്റർ.

േസാമനു േജാലി കിട്ടിയ സമ്പ്രദായേമാർക്കുേമ്പാൾ
ഈ രാജ്യെത്ത ഇനി ആയിരക്കണക്കിനു് കാറ�
പകടമുണ്ടാേയക്കുെമന്നു് േപടി േതാന്നുന്നു. കാറു�
മുട്ടിയാൽ സ്വയേമവ ചിത്രകല വശമാകുെമന്നും
െക. & െക. െപ്രാഡക്ഷെന്റ കണ്ടുപിടുത്തമാണു്.
പേക്ഷ, േസാമേനാളം ഭാര്യെയ കണ്ണടച്ചുേസ്നഹിക്കു�
ന്ന ഒരുവൻ വളെര സുഖമായി ജീവിക്കുേമ്പാൾ ഭാ�
ര്യെയ ഒന്നുകാണാൻ പരിശ്രമിക്കാത്തതു് അതിലും
വലിയ ‘മനഃശാസ്ത്രം’ ആണു്. ഫിലിം ഡയറക്ടറുെട
പ്രേത്യക ആവശ്യവും ഉത്തരവുമനുസരിച്ചിെല്ലങ്കിൽ
േസാമൻ നിശ്ചയമായും ഭാര്യെയ കൂട്ടിെക്കാണ്ടു
വരുമായിരുന്നു. വീടുകത്തിക്കുവാനും സത്രത്തിൽ
േപായി കിടക്കാനും തീവണ്ടിയുെട പുറെക ഓടാനും
സൗകര്യം കിട്ടുകയില്ലേല്ലാ. എത്രെയാെക്കയായാ�
ലും േസാമെന്റ മണിയാർഡർ ഫാറം യാെതാരു
േപാേസ്റ്റാഫീസിലും സ്വീകരിക്കുകയിെല്ലന്നു് മന�
സ്സിലാകാത്തതു് കഷ്ടമാണു്. ഒരു മണിയാർഡർ
ഫാറെമങ്കിലും എഴുതാൻ അറിയാവുന്നവെര ഇനി
ഫിലിം നിർമ്മിക്കാവൂ എെന്നാരു നിയമമുണ്ടായിരു�
െന്നങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു.

ചലച്ചിത്രത്തിൽ നിസ്സഹായരായി െതരുവിേലയ്ക്കിറ�
ങ്ങുന്ന നായികമാർ എല്ലാവരും സർക്കസുകമ്പനി�
യിേലാ നാടകത്തിേലാ േചർന്നു െകാള്ളണെമന്നു്
ഒരു നിയമമുണ്ടു്. പേക്ഷ, അതിനുമുമ്പ് കുേറ യാച�
കരുെട കൺട്രാക്ട് എടുത്തുെകാണ്ടു് സ്വന്തം വയർ
രക്ഷിച്ചുെകാള്ളണെമന്നതു് ജീവിതനൗകയുെട പ്ര�
േത്യകസംഭാവനയാണു്. സ്ഥലെത്ത പ്രധാനെപ്പട്ട
ആറു റൗഡികെള ആ പാവെപ്പട്ട കണിയാട്ടി പുര�
പ്പുറത്തുകയറി ദ്വന്ദയുദ്ധം നടത്തി അടിേച്ചാടിക്കാ�
നിടവന്നതു് ഫിലിം സ്റ്റണ്ടു പടമാക്കാൻ ഇടയ്ക്കാേലാ�
ചനയുണ്ടായതുെകാണ്ടായിരിക്കാം. എസ് . പി. പി�
ള്ളയുെട െവള്ളത്തിൽചാട്ടവും കള്ളൻപാർട്ടും ഈ
അഭ്യൂഹെത്ത ബലെപ്പടുത്തുന്നുണ്ടു്. എൻ.പി. െച�
ല്ലപ്പൻനായരുെട ഭാഗമഭിനയിച്ച മുതുകുളം േവണ്ട�
ത്ര വികൃതമായിട്ടുണ്ടു്. ഈ ബാധ ഇനിയും സിനിമ�
ക്കഥകളിൽനിന്നു് ഒഴിയുന്നില്ലേല്ലാ എെന്നാരു േഖദ�
േമയുള്ളു. ഉണക്കെച്ചമ്മീൻേപാെല ഇരിക്കുന്ന ആ
വസ്തു എസ് . പി. പിള്ളെയേപ്പാെലയുള്ള ഒരു തടിയ�
െന ചുമ്മാ അങ്ങു െകാന്നതു് ഈ കഥയുെട ‘സ്വാഭാ�
വികത’യ്ക്കു് േചർന്നതാണു്. സ്വപ്നത്തിെലങ്കിലും ഒരു
േദവെന്റ ‘പ്രത്യക്ഷം’ ഉണ്ടായതു് നന്നായി. വർഗ്ഗീ�
യപ്രാതിനിധ്യം നിറേവറിയേല്ലാ (പാകിസ്ഥാൻ പി�
രിഞ്ഞുേപായതുെകാണ്ടു് ഇസ്ലാമിെന്റ എെന്തങ്കിലും
കാണിക്കണെമന്നില്ലേല്ലാ?).

ജീവിതനൗകയുെട മെറ്റാരു േപാസ്റ്റർ.

ഇത്രയധികം അസ്വാഭാവികവും അസംഭവ്യവും വി�
കൃതവുമായ ഒരു കഥയ്ക്കു് എന്തുെകാണ്ടാണു് പ്രചര�
ണം സിദ്ധിക്കുന്നെതന്ന പ്രശ്നം അവേശഷിക്കുന്നു�
ണ്ടു്. പറയാം. നല്ലതങ്കയിെലേപ്പാെല ഒരു യഥാർ�
ത്ഥപ്രശ്നം കഥയുെട അടിെയാഴുക്കായി കിടക്കുന്നു�
െണ്ടന്നുള്ളതാണതു്. ഒരു ചിത്രത്തിൽ അമ്മായി�
യമ്മേപ്പാരുെകാണ്ടു് പ്രചാരമുണ്ടാക്കിെയങ്കിൽ
രണ്ടാമേത്തതിൽ, നാത്തൂൻേപാരിെന്റ ഒരു വക�
േഭദംെകാണ്ടാണു് മുതെലടുക്കുന്നതു്. ഭിന്നനിലകളി�
ലുള്ള കാമുകർ തമ്മിലുള്ള േപ്രമവും ഒരു ആകർഷ�
േണാപാധിയാണു്. ഇതുെകാണ്ടു് െതളിയുന്നതു് ഈ
ചിത്രം നല്ലതാെണന്നല്ല, പ്രത്യുത ജീവനുള്ള മനുഷ്യ�
രുെട യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി ചിത്രീ�
കരിക്കുന്ന സിനിമകൾക്കു് പ്രചാരം ലഭിക്കുെമന്ന�
താണു്. അതു് വികൃതമാക്കാെത െചയ്താൽ കൂടുതൽ
പണംകിട്ടുെമന്നുള്ളതു് ഒരു മൗഢ്യവുമാണു്.

നിരർത്ഥകങ്ങളായ അന്തർനാടകങ്ങെളപ്പറ്റിയും
ഫലിതത്തിെന്റ േപരിൽ കാട്ടികൂട്ടിയിരിക്കുന്ന േഗാ�
ഷ്ഠികെളപ്പറ്റിയും ഇവിെട ഒന്നുംപറഞ്ഞിട്ടില്ല. ചങ്ങ�
മ്പുഴയുെട വാഴക്കുല േമാഷ്ടിക്കാതിരിക്കുകയായിരു�
ന്നു നല്ലതു്. മഗ്ദലനമറിയത്തിെന മുഗ്ദ്ധയായിക്കാ�
ണുന്ന വള്ളേത്താളിെന്റ വരികൾ ജീവിതനൗകയ്ക്കു്
േചർന്നതാണു്. എങ്കിലും, ഒരു കല്ലാശാരിയുെട പ്ര�
തീതിെകാടുത്തു് ക്രിസ്തുവിെന അപമാനിക്കാതിരി�
ക്കാമായിരുന്നു. േയാഹന്നാെന്റ േവഷവും െകട്ടി
പനിപിടിച്ച ഒരു സ്ത്രീെയ രംഗത്തയക്കുന്നതും കലാ�
പരമായ ഒരു വിജയമല്ല. വിരുത്തം പാടാനുള്ള
അവസരത്തിനുേവണ്ടിയാേണാ, ചുടലക്കളത്തി�
േനാടുള്ള േപ്രമം െകാണ്ടാേണാ, ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിത്രം
വലിച്ചുെകാണ്ടുവന്നെതന്നു് തീർച്ചയില്ല. ഏതായാ�
ലും അന്തർനാടകങ്ങെളല്ലാം കൂടിവരുേമ്പാൾ കഥ
േചർത്തലക്കാരെന്റ കാലു േപാെലയായിത്തീരുന്നു�
ണ്ടു്. മാത്തപ്പനും എസ് . പി. പിള്ളയും മുഖം ഇന്ത്യാ�
റബർേപാെല ചുളുക്കിക്കൂട്ടിയാൽ ഫലിതമാകുെമ�
ന്നാണിേപ്പാഴും ധരിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

വള്ളേത്താൾ

ചലച്ചിത്രനിർമ്മാണത്തിെന്റ സാ�
േങ്കതികവശങ്ങൾ യാെതാന്നും
തെന്ന നിശ്ചയമില്ലാത്തവർക്കു
മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ചട്ടു�
കം പഴുപ്പിച്ചു് കരണത്തുെവച്ചാൽ
അരനിമിഷത്തിനകം േവദന മാ�
റുകയിെല്ലന്നു്; ഓടിേപ്പാകുന്നതി�

നിടയിൽ സാരി മാറാൻ കഴിയുകയിെല്ലന്നും. സ്നാ�
പകേയാഹന്നാനു് െകാഞ്ഞവന്നതു് െറക്കാർഡിം�
ഗ് യന്ത്രത്തിെന്റ കുറവുമല്ല, നായികയുെട ജലേദാ�
ഷം െകാണ്ടുമല്ല. അനുകരണവും ഹാസ്യാനുകര�
ണവും രണ്ടാണു്; രണ്ടും വിരുദ്ധവുമാണു്. ഇതിെല
പാട്ടുകൾ ചില ഹിന്ദിപ്പാട്ടുകേളാടു് ഉള്ള വിേരാധം
തീർക്കാനുണ്ടാക്കിയവയാെണന്നു് േതാന്നുന്നു. തി�
ക്കുറിശ്ശിയുെട കവിതാപാരായണവും പ്രേത്യകമായ
പ്രശംസെയ അർഹിക്കുന്നുണ്ടു്. മുൾെച്ചടികൾക്കി�
ടയിൽ കൂടിയുള്ള കിളിത്തട്ടുകളി കാമുകീകാമുക�
ന്മാർക്കു് അവശ്യം േവണ്ടതായ ഒരു േരാഗമാണു്.
പേക്ഷ, ഒരു കണിയാട്ടി അതു െചയ്യുന്നതുമാത്രേമ
അഭിപ്രായഭിന്നതയ്ക്കവകാശമുള്ളു. ആ കിളിത്തട്ടുക�
ളിയുെട ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം നായികാനായകന്മാർ
വർക്കലത്തുരപ്പിൽനിന്നു് വീണുെവന്നു് പത്രങ്ങളിൽ
പരസ്യംകണ്ടതു്. െക. & െക. െപ്രാഡക്ഷൻസിനു്
പണ്ടുതെന്നയുള്ള ഒരു നിർബ്ബന്ധമാണു് കഥാവസാ�
നത്തിനു് േപായിറ്റിക് ജസ്റ്റിസ് േവണെമന്നു്. അത�
നുസരിച്ചാണു് അരിവയ്പുകാരി െകാച്ചമ്മയുെട െച�
കിട്ടത്തു് ചട്ടുകം പഴുപ്പിച്ചുെവയ്ക്കുന്നതു്. പേക്ഷ, െകാ�
ച്ചമ്മെയ വാണത്തിൽ കയേറ്റണ്ട സന്ദർഭം വന്ന�
േപ്പാൾ അവിെട ഒരു മാനസാന്തരം വരുത്തിക്കൂട്ടി.
അെല്ലങ്കിൽ ചിത്രത്തിനു് നല്ലതങ്കയുമായുള്ള സാ�
മ്യം ആെരങ്കിലും അറിഞ്ഞുേപാെയങ്കിേലാ? ഒരുകാ�
ലത്തും നന്നാവുകയില്ലാത്ത ഇത്തരം വില്ലന്മാരും
വില്ലിനികളും യഥാർത്ഥജീവിതത്തിൽ ഇെല്ലങ്കിൽ
തെന്നെയന്താ? സിനിമായിലുണ്ടായാൽ മതിയ�
േല്ലാ. ഒരുകാര്യം എടുത്തുപറേയണ്ടതായിട്ടുണ്ടു്. ഈ
ചിത്രത്തിൽ ഒറ്റയടിേപാലും ഒറിജിനലായിട്ടില്ലാത്ത�
തുെകാണ്ടു് ഇതിൽ പറയുന്ന കുറവുകൾ യഥാർത്ഥ�
ത്തിൽ ഈ ചിത്രത്തിെന്റ കുറവുകളല്ല. ഹിന്ദിയിെല�
യും തമിഴിെലയും പത്താംതരം ചിത്രങ്ങളുെട കുറ�
വുകളാണു്. ഇേപ്പാൾത്തെന്ന ഈ ചിത്രം ഒരു സാ�
മ്പത്തിക വിജയമായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു്
ജീവിതനൗകയുെട ഭക്തന്മാർ ഈ വിമർശനെത്ത
െപാറുക്കുെമന്നു് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നുതെന്നയല്ല,
േമലാൽ ഇത്തരം ൈവകൃതങ്ങെളെക്കാണ്ടു് മനു�
ഷ്യെര േദ്രാഹിക്കാതിരിക്കാൻ മാത്രം സാമ്പത്തിക�
വിജയം ഈ ചിത്രെത്ത അനുഗ്രഹിക്കേണ എന്നു്
ഉള്ളഴിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചുെകാള്ളുന്നു.

െഡേമാക്രാറ്റ് , 7 ഏപ്രിൽ 1951.

□
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https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%A8%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E0%B4%B2_%E0%B4%A4%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%95
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%A8%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E0%B4%B2_%E0%B4%A4%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%95
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9C%E0%B5%80%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%A4_%E0%B4%A8%E0%B5%97%E0%B4%95
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9C%E0%B5%80%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%A4_%E0%B4%A8%E0%B5%97%E0%B4%95
https://en.wikipedia.org/wiki/S._P._Pillai
https://en.wikipedia.org/wiki/S._P._Pillai
https://en.wikipedia.org/wiki/N._P._Chellappan_Nair
https://en.wikipedia.org/wiki/N._P._Chellappan_Nair
https://en.wikipedia.org/wiki/Vallathol_Narayana_Menon


സി.െജ. േതാമസ്
മലയാളഭാഷയിെല ഒരു നാടകകൃ�
ത്തും സാഹിത്യ നിരൂപകനുമായിരു�
ന്നു സി.െജ. േതാമസ് (നവംബർ 14,
1918–ജൂൈല 14, 1960) എന്നറിയെപ്പ�
ടുന്ന െചാള്ളേമ്പൽ േയാഹന്നാൻ േതാ�
മസ്. മലയാള നാടകസാഹിത്യെത്ത

ആധുനിക ഘട്ടത്തിെലത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായക
പങ്കു് വഹിച്ച ഇേദ്ദഹം പത്രപ്രവർത്തകൻ, ചിത്രകാരൻ
എന്നീ നിലകളിലും അറിയെപ്പട്ടിരുന്നു.

1918-ൽ കൂത്താട്ടുകുളെത്ത പ്രമുഖ ക്രിസ്തീയ ൈവദികെന്റ
മകനായി ജനിച്ച സി.െജ. ൈവദിക വിദ്യാർത്ഥിയാ�
യിരിയ്ക്കുന്ന സമയത്തു് േളാഹ ഉേപക്ഷിച്ചു് തിരിച്ചുേപാ�
ന്നു് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. രണ്ടു് വർഷക്കാലം വടകര െസ�
ന്റ ് േജാൺസ് ൈഹസ്കൂളിലും തുടർ ന്നു് എം.പി. േപാൾ�
സ് േകാേളജിലും അധ്യാപകനായി േജാലിേനാക്കി�
യിരുന്ന അേദ്ദഹം പിന്നീടു് അവസാനം വെര പത്രപ്ര�
വർ ത്തനരംഗത്തു് സജീവമായിരുന്നു. സാഹിത്യ പ്രവർ�
ത്തക സഹകരണസംഘം, ആകാശവാണി, ദക്ഷിണഭാ�
ഷാ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയിലും പ്രവർ ത്തിച്ചു.

സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണസംഘം വക പുസ്ത�
കങ്ങളുെട പുറംചട്ടകൾക്കു് അത്യധികം ആകർഷകങ്ങ�
ളായ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു് മലയാള പുസ്തകങ്ങളുെട പുറംചട്ട
രൂപകല്പനയുെട രംഗത്തു് മാറ്റങ്ങളുെട തുടക്കം കുറിച്ചതു്
സി.െജ.-യാണു്.

പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരനായിരുന്ന എം.പി. േപാളിെന്റ
മൂത്ത പുത്രി േറാസിെയയാണു് വിവാഹം െചയ്തതു്. േറാ�
സി േതാമസ് സി.െജ.-യുെട മരണേശഷം അറിയെപ്പടു�
ന്ന സാഹിത്യകാരിയായി.

പ്രശസ്ത കവയിത്രി േമരി േജാൺ കൂത്താട്ടുകുളം സി.െജ.
േതാമസിെന്റ മൂത്ത സേഹാദരിയായിരുന്നു. 1960 ജൂ�
ൈല 14-നു് 42-ാം വയസ്സിൽ സി.െജ. അന്തരിച്ചു.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭ�
വങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാം�
സ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്ര�
ധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി�
സ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
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